คำนำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ดาเนินการพัฒนาชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามโครงการพัฒนาชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
โดยเริ่มโครงการระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2557
เพื่อให้การอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ดาเนินตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ สสวท.
จึงได้จัดทาชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ จานวน 13 ชุด ได้แก่ (1) วิชาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
(2) วิชาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น (3) วิชาเคมีมัธยมศึกษาตอนปลาย (4) วิชาชีววิทยามัธยมศึกษา
ตอนปลาย (5) วิชาฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนปลาย (6) วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศมัธยมศึกษาตอนปลาย
(7) วิช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระถมศึ ก ษาตอนต้ น (8) วิช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระถมศึ ก ษาตอนปลาย (9) วิช า
คณิ ต ศาสตร์ มั ธ ยมศึ กษาตอนต้น (10) วิช าคณิ ตศาสตร์ มั ธ ยมศึก ษาตอนปลาย (11) วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประถมศึกษา (12) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมัธยมศึกษาตอนต้น
(13) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ละชุดประกอบด้วย แผนการ
อบรม เอกสารส าหรับ ผู ้เข้า รับ การอบรม เอกสารส าหรับ วิท ยากร และสื่อ ประกอบการจัด กิจ กรรม
การเรียนรู้ เพื่อมอบให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการอบรม
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ในสังกัดต่อไป
สสวท. ขอขอบพระคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ คุณครู และคณะกรรมการ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาหลักสูตร และจัดทาเอกสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย หากมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้งแก่ คณะทางานโครงการพัฒนาชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สสวท. ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง
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หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๑. ชื่อหลักสูตร

การอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๒. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
๓. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๐
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ลและความก้าวหน้า
แก่ราชการ
จากผลการประเมินนานาชาติ PISA 2006 และ PISA 2009 พบว่านักเรียนไทยมีผลการประเมิน
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ โดยเฉพาะทักษะและความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ในการพัฒ นาครูผู้ ส อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
ระดั บ ชั้ น ของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีให้สูงขึ้นตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เร่งพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
ประเมินค่าความรู้ที่ได้ รวมทั้งมีความชานาญในการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีสอน การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล
ในการนี้ แต่ล ะปี การศึก ษา สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาจะบรรจุข้า ราชการครูใ นตาแหน่ ง
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งครูที่จบตรงตามวุฒิและไม่ตรงตามวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสอนในชั้นเรียน ส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
สสวท. และ สคบศ. จึ งร่ว มมือจัดทาหลักสู ตรการอบรมครูผู้ ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่งมอบให้ กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ ในสังกัดต่อไป
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๔

๔. แนวคิด
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิธีสอน
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล เสริมสร้างสมรรถนะและสร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยใช้การพัฒนาที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับครูผู้สอนในสาระเดียวกันและเสริมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
๕. จุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๕.๑ ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน
สามารถจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล
๕.๒ ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล
๕.๓ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนอย่างครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมืออาชีพ
๕.๔ ได้เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนจาก
โรงเรียนอื่นในสาระเดียวกัน เชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป
๖. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ๓ ส่วน ๖ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การประกอบวิชาชีพครู (จานวน ๖ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วินัยและการรักษาวินัยครู
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การสร้างหน่วยการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การพัฒนา
คุ ณภาพผู้ เรี ยน ได้ อย่ างเหมาะสมกั บการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ค รู ผู้ ช่ ว ยหรื อ ครู บ รรจุ ใ หม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จานวน ๑๖ ชั่วโมง) ดังนี้
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๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓.๑ วิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๒ การเขียนหน่วยการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมืออาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑
(จานวน ๒๔ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๖.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์และผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๖.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
๖.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
๖.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
๖.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
๗. กิจกรรมการอบรม
๗.๑ กิจกรรมก่อนการอบรม (จานวน ๓๔ ชั่วโมง)
๗.๑.๑ หน่วยงานต้นสังกัดจัดปฐมนิเทศครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
๗.๑.๒ หน่วยงานต้นสังกัดทดสอบความรู้ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ ก่อนการเข้ารับการอบรม
๗.๑.๓ ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ที่เข้ารับการอบรม ต้องศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่สอน โดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๖

๑) จัดทารายงานสรุปองค์ความรู้ ไม่เกิน ๑๐ หน้า
๒) จัดทาตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ ๑ หน่วยการเรียนรู้ ส่งให้วิทยากรประจากลุ่ม
ในวันแรกของการอบรม
๗.๒ กิจกรรมระหว่างการอบรม (จานวน ๔๖ ชั่วโมง)
๗.๒.๑ การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสาธิต
๗.๒.๒ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
๗.๒.๓ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการนาเสนอผลงาน
๗.๒.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากร
๗.๒.๕ การทดสอบและการประเมิน
๗.๓ กิจกรรมหลังการอบรม (จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง)
๗.๓.๑ จัดทาหน่วยการเรียนรู้ ๑ หน่วยการเรียนรู้ และส่งให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบ
ในหน่วยงานต้นสังกัด
๗.๓.๒ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ทสี่ ่ง และเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ และให้ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบ
ในหน่วยงานต้นสังกัดนิเทศติดตาม
๗.๓.๓ การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมและการนาเสนอสรุปผล
การติดตามและการนิเทศของศึกษานิเทศก์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๘. สื่อประกอบการอบรม
๘.๑ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๘.๒ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๘.๓ สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
๙. ระยะเวลาการอบรม
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ใช้เวลาในการอบรมตลอดหลักสูตร จานวน ๒๔๐ ชั่ว โมง ประกอบด้ว ย
กิจกรรมก่อนการอบรม จานวน ๓๔ ชั่วโมง กิจกรรมระหว่างการอบรม จานวน ๔๖ ชั่วโมง และกิจกรรม
หลังการอบรม จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
๑๐. รูปแบบการอบรม
๑๐.๑ การปฐมนิเทศ
๑๐.๒ การทดสอบก่อนและหลังการอบรม
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๗

๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕
๑๐.๖

การศึกษาด้วยตนเอง
การอบรมโดยตรง ณ หน่วยงานต้นสังกัด
การฝึกปฏิบัติ ณ สถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดนิเทศติดตามผล
การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้

๑๑. การวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการอบรม พิจารณาจาก ๓ ด้าน ดังนี้
๑๑.๑ ด้านระยะเวลา
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมตามที่
หน่วยดาเนินการกาหนด
๑๑.๒ ด้านหลักสูตร
ให้พิจารณาจาก ๓ ส่วนของหลักสูตร โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ต้องไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ม าตรฐานหลักสูตร
การสร้างหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้ าที่ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๓ การพั ฒ นาสมรรถนะความรู้ ค วามสามารถในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๑๑.๓ ด้านการนาเสนอผลงาน
ผู้ผ่านการอบรมต้องนาผลการอบรมไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ในแต่ ละเขตพื้นที่
การศึกษาให้การนิเทศติดตามผล และผ่านการเข้าพบกลุ่ มอีกครั้ง ณ สถานที่ ที่หน่วยดาเนินการอบรม
กาหนด เพื่อนาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของหลัก สูตรการอบรม
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ สามารถยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมใหม่
ได้ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการประเมิน
เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นลง หน่วยดาเนินการอบรมต้องแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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๘

๑๒. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑๓. คุณสมบัตวิ ิทยากร
วิทยากรที่ให้การอบรมต้องเป็นผู้ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการอบรมตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ เป็น อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่มี
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรการพัฒนาครู ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
๑๓.๒ เป็นวิทยากรแกนนา หรือครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) ที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
๑๓.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นที่ยอมรับ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาต้นสังกัด
๑๔. รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ ๑ การประกอบวิชาชีพครู (จานวน ๖ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพครู
ระยะเวลา ๔ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ความสาคัญ ของกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การประกอบวิช าชีพ ควบคุม เช่น พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสภาครูฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่สภาวิชาชีพครูฯ กาหนด และกรณีศึกษา การพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพื่อความก้าวหน้า
ในการประกอบวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
๔. สามารถนาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๔. กรณีศึกษา
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรม เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๕. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบการอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. สื่อเทคโนโลยี
การวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ทดสอบความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วินัยและการรักษาวินัยครู
ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)
หมวด ๖ ว่าด้วยวินัย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ หลักการในการรักษา
วินัย กรณีตัวอย่างความผิด และที่ไม่เป็นความผิด รวมทั้งระดับโทษการกระทาความผิด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยครู
๒. สามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติวิชาชีพให้เป็นไปตามหลักการรักษาวินัยที่กฎหมาย
กาหนด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๐

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๖ ว่าด้วยวินัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. หลักการในการรักษาวินัย
๓. กรณีตัวอย่างความผิด และระดับโทษการกระทาความผิด
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๕. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบการอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. สื่อเทคโนโลยี
การวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ทดสอบความรู้
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะความรู้ ความสามารถ ในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ การสร้างหน่วยการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล การพัฒนา
คุ ณภาพผู้ เรี ยน ได้ อย่ างเหมาะสมกั บการปฏิ บั ติ งานในหน้ าที่ ค รู ผู้ ช่ ว ยหรื อ ครู บ รรจุ ใ หม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑๖ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โครงสร้างของหลักสูตร การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรู้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบหลัก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๑

สาคัญต่อการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ ก่อนนาไปสู่การจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
๒. จัดทาหน่วยการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสาคัญในการจัดการเรียนรู้
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระของหน่วยการเรียนรู้
๑. มาตรา ๒๒-๒๔ หมวด ๔ การจัดการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒
๒. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๔. การเขียนแผนการเรียนรู้
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี หรือสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้
๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบการอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ประเมินชิ้นงานตามวิทยากรกาหนด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๒

๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมืออาชีพ
ระยะเวลา ๕ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
เข้าใจความสาคัญ ของการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒ นา
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การนาความรู้ที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ มาพัฒ นา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
๒. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการสอนอย่างครูมืออาชีพ
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
๒. กระบวนการในการจัดการเรียนรู้
๓. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๔. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การระดมความคิด การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การตอบคาถามในใบกิจกรรม
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
๗. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๓

สื่อประกอบการอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๒. ประเมินผลการทากิจกรรม
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลา ๕ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
แนวคิดรูปแบบและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียน การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การทาชิ้นงาน
หรือโครงงาน การสอบ เครื่องมือที่นิยมใช้ในวัดผลประเมินผล คือ ข้อสอบซึ่งมีทั้งแบบเลือกตอบและเขียนตอบ
ทั้งนี้ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินจะต้องมีคุณภาพ จึงจะสามารถประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฯลฯ
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ ซึ่งต้องตรวจสอบ 1) เชิงคุณภาพ โดยต้อง
ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ เพื่ อ นครู ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและวิ พ ากษ์ 2) เชิ ง สถิ ติ เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ข้ อ สอบนั้ น มี
ความเหมาะสมในด้านอานาจจาแนกและความยาก เหมาะสมกับนักเรียนในระดับนั้นหรือไม่ ผลที่ได้จาก
การประเมินด้วยเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ นอกจากจะทาให้รู้ถึงการเรียนรู้ที่แท้จริง หรือความก้าวหน้าของ
นักเรียนแล้ว ยังสามารถใช้ตรวจสอบการเรียนรู้ที่ยังบกพร่อ งของนักเรียนได้ เพื่อจะได้ใช้ในการปรับปรุงให้
ดีขึ้น และยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล
๒. ฝึกสร้าง วิพากษ์วิจารณ์ และปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ
๓. ตระหนักถึงความสาคัญของการวัดผลประเมินผลต่อการจัดการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๔

สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การสร้างข้อสอบเลือกตอบและเขียนตอบ
๒. การสร้างเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน
แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
๗. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้
๘. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบการอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น ไฟล์ชิ้นงานโปรแกรมนาเสนอของนักเรียน
การวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. ผลการศึกษาด้วยตนเอง
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. ประเมินชิ้นงานตามวิทยากรกาหนด
๔. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๕. ทดสอบความรู้
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๑๕

ส่ ว นที่ ๓ การพั ฒ นาสมรรถนะการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุท ธศัก ราช ๒๕๕๑
(๒๔ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ในสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. สามารถวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเขียนแผนการสอนที่ใช้ทักษะกระบวนการและสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ใน
การทางาน
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
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แนวการจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
๗. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้
๘. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบการอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
การวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ประเมินชิ้นงานตามวิทยากรกาหนด
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
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คู่มือสำหรับผู้ดำเนินกำรอบรมและผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

คู่มือสำหรับผู้ดำเนินกำรอบรมและผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๑. ควำมเป็นมำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๐
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ลและความก้าวหน้า
แก่ราชการ
จากผลการประเมินนานาชาติ PISA 2006 และ PISA 2009 พบว่านักเรียนไทยมีผลการประเมิน
ต่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ โดยเฉพาะทักษะและความรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงการความร่วมมือกับสถาบั นพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ในการพัฒ นาครูผู้ ส อนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุก
ระดั บ ชั้ น ของการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีให้สูงขึ้นตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ เร่งพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
ประเมินค่าความรู้ที่ได้ รวมทั้งมีความชานาญในการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีสอน การวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล
ในการนี้ แต่ล ะปี การศึก ษา สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาจะบรรจุข้า ราชการครูใ น ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งครูที่จบตรงตามวุฒิและไม่ตรงตามวุฒิในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสอนในชั้นเรียน ส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง
สสวท. และ สคบศ. จึ ง ร่ ว มมื อ จั ด ท าหลั ก สู ต รอบรมครู ผู้ ช่ ว ยหรื อ ครู บ รรจุ ใ หม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระดั บ มัธ ยมศึกษาตอนต้น เพื่อส่ งมอบให้ กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ ในสังกัดต่อไป
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๒๐

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางใน
การพัฒ นาครูผู้ช่ว ยหรือ ครูบ รรจุใ หม่ สาระการเรีย นรู้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นให้ ได้มาตรฐานเดีย วกันและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓. หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สำระกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๓.๑ จุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๓.๑.๑ ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน
สามารถจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล
๓.๑.๒ ได้เพิ่มพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล
๓.๑.๓ สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนอย่างครูเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมืออาชีพ
๓.๑.๔ ได้เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน
จากโรงเรียนอื่นในสาระการเรียนรู้เดียวกัน เชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ต่อไป
๓.๒ โครงสร้ำงหลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ๓ ส่วน ๖ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ กำรประกอบวิชำชีพครู (จำนวน ๖ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วินัยและการรักษาวินัยครู
ส่วนที่ ๒ กำรพัฒนำสมรรถนะควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรวิเครำะห์มำตรฐำนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำรสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ได้อย่ำงเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำ ที่ ค รูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใ หม่ สำระที่ ๓
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (จำนวน ๑๖ ชั่วโมง) ดังนี้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓.๑ วิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๓.๒ การเขียนหน่วยการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมืออาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ส่วนที่ ๓ กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๑
(จำนวน ๒๔ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๖.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์และผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๖.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
๖.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
๖.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
๖.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
๔. ระยะเวลำกำรอบรม
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ใช้เ วลาในการอบรมตลอดหลัก สูต ร จานวน ๒๔๐ ชั่ ว โมง ประกอบด้ว ย
กิจกรรมก่อนการอบรม จานวน ๓๔ ชั่วโมง กิจกรรมระหว่างการอบรม จานวน ๔๖ ชั่วโมง และกิจกรรม
หลังการอบรม จานวน ๑๖๐ ชั่วโมง
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๕. กำหนดกำรอบรมโดยตรง
หลักสูตรการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีกาหนดการดังนี้
วันปฐมนิเทศ
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๔๕ น.
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
เวลา ๑๕.๑๕ - ๑๗.๑๕ น.
วันที่ ๒ ของกำรอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
วันที่ ๓ ของกำรอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา
เวลา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.

เวลา
เวลา

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด บรรยายพิเศษ และชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ทดสอบก่อนการอบรม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ต่อ)
การพัฒนาวิชาชีพ
วินัยข้าราชการ
ลงเวลา/ เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจาวัน
การวิเคราะห์ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง
จัดทาโครงสร้างรายวิชา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แผนการจัดการเรียนรู้
พักรับประทานอาหารเย็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมืออาชีพ
ลงเวลา/ เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจาวัน
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างครูเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมืออาชีพ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
พักรับประทานอาหารเย็น
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ต่อ)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันที่ ๔ ของกำรอบรม
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๑๕ น.
เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๐.๑๕ น.

เวลา

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา
เวลา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.

เวลา
เวลา

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๕ ของกำรอบรม
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา
เวลา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.

เวลา
เวลา

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

วันที่ ๖ ของกำรอบรม
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.
เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.
เวลา
เวลา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.

เวลา
เวลา

๑๖.๑๕ - ๑๗.๑๕ น.
๑๗.๑๕ - ๑๗.๓๐ น.

ลงเวลา/ เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจาวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์และผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การจัดการสารสนเทศ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารเย็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
ลงเวลา/ เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจาวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง หลักการแก้ปัญหา (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน
พักรับประทานอาหารเย็น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ในการทางาน (ต่อ)
ลงเวลา/ เตรียมความพร้อมก่อนการอบรมประจาวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม
ประเมินโครงการ และ พิธีปิด
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๖. วิธีกำรอบรม
๖.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
๖.๒ การพัฒนาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้เป็นไปตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม
๖.๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการนาเสนอผลงาน
๗. คุณสมบัติวิทยำกร
วิทยากรที่ให้การอบรมต้องเป็นผู้ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการอบรมตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๗.๑ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ที่มี
ประสบการณ์การเป็นวิทยากรการพัฒนาครู ตามหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
๗.๒ เป็นวิทยากรแกนนา หรือครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) ที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ
๗.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็นที่ยอมรับ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจาต้นสังกัด
๘. สื่อประกอบกำรอบรม
สื่อประกอบการอบรมต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรมตามหลักสูตร
มีคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม มีการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่มีคุณภาพและจานวน
เพียงพอสาหรับการอบรม
๙. สถำนที่และแหล่งเรียนรู้
สถานที่ที่ใช้ใ นการดาเนิน การอบรมต้องเหมาะสม มีบ รรยากาศที่ดี มีอุป กรณ์แ ละสิ่ง อานวย
ความสะดวกเอื้อต่อการอบรม รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียงสาหรับการอบรม
๑๐. กำรวัดผลและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลการอบรม พิจารณาจาก ๓ ด้าน ดังนี้
๑๐.๑ ด้ำนระยะเวลำ
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาการอบรมตามที่
หน่วยดาเนินการกาหนด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๕

๑๐.๒ ด้ำนหลักสูตร
ให้พิจารณาจาก ๓ ส่วนของหลักสูตร โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ต้องไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพครู ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร
การสร้างหน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๓ การพัฒ นาสมรรถนะความรู้ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๑๐.๓ ด้ำนกำรนำเสนอผลงำน
ผู้ผ่านการอบรมต้องนาผลการอบรมไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ในแต่ละเขตพื้นที่
การศึกษาให้การนิเทศติดตามผล และผ่านการเข้าพบกลุ่ ม อีกครั้ง ณ สถานที่ ที่หน่วยดาเนินการอบรม
กาหนด เพื่อนาเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดของหลักสูตรการอบรม
ครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านการอบรมไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ สามารถยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการอบรมใหม่
ได้ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการประเมิน
เมื่อการอบรมเสร็จสิ้นลง หน่วยดาเนินการอบรมต้องแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาที่เป็นต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมทราบ และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๑. บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรอบรม
๑๑.๑ สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
๑๑.๑.๑ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจัดทาหลักสูตร
คู่มือการอบรมและจัดให้มีการทดลองใช้หลักสูตร พัฒนาปรับปรุงและจัดทา
เป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
๑๑.๑.๒ ส่งมอบหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากสานักงาน ก.ค.ศ. ให้ส่วนราชการที่
รับผิดชอบในการอบรม ดาเนินการอบรม
๑๑.๑.๓ ร่วมกับหน่วยดาเนินการอบรม วางแผน ประสานแผนและสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบในการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
ให้ชัดเจน
๑๑.๑.๔ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยดาเนินการอบรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๖

๑๑.๑.๕ นารายงานผลการกากับ ติดตามการดาเนินการอบรมข้อมูลในการอบรม
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๑๑.๒ หน่วยดำเนินกำรอบรม หมายถึง สานักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทดังนี้
๑๑.๒.๑ ประกาศรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
พร้อมแจ้งวัน เวลา สถานที่และรายละเอียดที่ผู้เข้ารับการอบรมควรทราบ
๑๑.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ผู้บริหารการอบรม วิทยากรประจากลุ่ม
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดผลและประเมินผล และคณะกรรมการอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร
๑๑.๒.๓ จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๑.๒.๒ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร กระบวนการอบรม การวัดผลและประเมินผลและบทบาทของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ก่อนดาเนินการอบรม
๑๑.๒.๔ ดาเนินการอบรมตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการอบรมที่กาหนด
๑๑.๒.๕ จัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
๑๑.๒.๖ แจ้งผลการประเมินเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นให้ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้เข้ารับการอบรมทราบ เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๑.๒.๗ สรุปและรายงานผลการดาเนินการอบรมให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สสวท.ทราบ
๑๒. บทบำทของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรอบรม
๑๒.๑ บทบำทผู้บริหำรกำรอบรม
๑๒.๑.๑ ประสานกับส่วนราชการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดาเนินการอบรม
เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม กาหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ
๑๒.๑.๒ ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือและวิธีการดาเนินการอบรม
๑๒.๑.๓ ดาเนินการอบรมตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนด
๑๒.๑.๔ อานวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้องตลอด
การอบรม
๑๒.๑.๕ ให้คาปรึกษา แนะนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการอบรม
๑๒.๑.๖ กากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม
๑๒.๑.๗ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากร
๑๒.๑.๘ วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินการอบรม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๗

๑๒.๑.๙ รายงานผลการดาเนินการอบรมให้ผู้อานวยการหน่วยดาเนินการอบรม
เพื่อดาเนินการต่อไป
๑๒.๒ บทบำทคณะกรรมกำรวิชำกำร
๑๒.๒.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ และวิธีการดาเนินการอบรม
๑๒.๒.๒ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือ
๑๒.๒.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓ บทบำทคณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผล
๑๒.๓.๑ ศึกษารายละเอียดการวัดผลและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรและแบบประเมินต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือ
๑๒.๓.๒ จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือให้แก่ผู้บริหารการอบรม
วิทยากร หรือวิทยากรประจากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๓.๓ ชี้แจงและทาความเข้าใจรายละเอียดการวัดผลและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้บริหาร
การอบรม วิทยากรหรือวิทยากรประจากลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง
๑๒.๓.๔ รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ ในข้อ ๑๒.๓.๒ จากผู้บริหารการอบรม วิทยากร
หรือวิทยากรประจากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผล
๑๒.๓.๕ จัดทาข้อสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรมซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยประเภท
๔ ตัวเลือก ส่วนที่ ๑ จานวน ๑๐ ข้อ ส่วนที่ ๒ จานวน ๒๐ ข้อ และส่วนที่ ๓
จานวน ๓๐ ข้อ รวมข้อสอบทั้งฉบับ ๖๐ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง
(รวมคะแนนเต็มทั้งฉบับ ๓๐ คะแนน) และดาเนินการสอบก่อนการอบรม
(Pre-test) และหลังการอบรม (Post-test)
๑๒.๓.๖ สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรมตามแบบกรอกคะแนน และแบบสรุปผล
การอบรมตามแบบประเมินที่กาหนดไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ผู้ลงนามในแบบประเมิน
ประกอบด้วย ผู้อานวยการหน่วยดาเนินการอบรมเป็นประธานกรรมการ
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดผลและประเมินผล และผู้บริหารการอบรม
ไม่น้อยกว่า ๔ คนโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๑๒.๔ บทบำทวิทยำกร
๑๒.๔.๑ ศึกษาหลักสูตรและทาความเข้าใจ สาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน
๑๒.๔.๒ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายสาระของหน่วยการเรียนรู้และแนวทาง
การจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด
๑๒.๔.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีที่มีวิทยากรเป็นทีม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๘

๑๒.๔.๔ ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการแก่ผู้เข้ารับการอบรมในสาระของหน่วย
การเรียนรู้ทรี่ ับผิดชอบ
๑๒.๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม
๑๒.๔.๖ ศึกษาต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลยของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ก่อนดาเนินการอบรม
๑๒.๕ บทบำทวิทยำกรประจำกลุ่ม
วิทยากรประจากลุ่ม หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ช่ว ยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการอบรม อานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีบทบาทดังนี้
๑๒.๕.๑ ศึกษาหลักสูตรและทาความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน
๑๒.๕.๒ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการอบรมและอานวยความสะดวกให้แก่วิทยากร
๑๒.๕.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการแก่ผู้เข้ารับการอบรมในสาระของหน่วย
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๑๒.๕.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
แก่ผู้เข้ารับการอบรม
๑๒.๕.๕ ร่วมกับวิทยากร ศึกษาข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือกพร้อมเฉลย
๑๒.๕.๖ ประเมินผู้เข้ารับการอบรมตามแบบประเมินที่กาหนดไว้
๑๓. กระบวนกำรบริหำรกำรอบรม
แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
๑๓.๑ ระยะที่ ๑ ก่อนกำรอบรม
๑๓.๑.๑ ขออนุมัติดาเนินการจัดการอบรม
๑๓.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ผู้บริหารการอบรม วิทยากร วิทยากรประจากลุ่ม
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดผลและประเมินผลและกรรมการอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
๑๓.๑.๓ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๓.๑.๒ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการอบรม การวัดผลและประเมินผล และบทบาท
ของคณะกรรมการต่าง ๆ ก่อนดาเนินการอบรม
๑๓.๑.๔ เชิญประธานพิธีเปิด-ปิด เตรียมคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิด-ปิด
๑๓.๑.๕ ประสานเชิญวิทยากร ขอประวัติ เพื่อจัดเตรียม สื่อ เอกสารประกอบการอบรม
และข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๙

๑๓.๑.๖ จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตารางการอบรม รายชื่อ ป้ายชื่อของ
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร บัญชีรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลา ทะเบียน
ประวัติ แฟ้มเอกสารสาหรับผู้เข้ารับการอบรม และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นใน
การดาเนินการอบรม เป็นต้น
๑๓.๑.๗ ประสานที่พัก ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ป้ายเวที โต๊ะหมู่บูชา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๑.๘ เตรียมแบบประเมินโครงการและแบบประเมินต่าง ๆ
๑๓.๑.๙ แจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทารายงาน ประมาณ 10 หน้า ในประเด็นต่อไปนี้
๑) สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ๒) คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้
๓) เกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Scoring Rubrics) ๔) การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ๕) มาตรา ๒๒ – ๒๔ หมวด ๔ การจัดการเรียนรู้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ๖) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๗) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
๑๓.๒ ระยะที่ ๒ ระหว่ำงกำรอบรม
๑๓.๒.๑ รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
๑๓.๒.๒ ดาเนินการปฐมนิเทศและพิธีเปิด
๑๓.๒.๓ ดาเนินการอบรมตามตารางการอบรม
๑๓.๒.๔ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง
๑๓.๒.๕ วัดผลและประเมินผลการอบรม
๑๓.๒.๖ จัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม
๑๓.๒.๗ ประเมินผลการอบรม
๑๓.๒.๘ พิธีปิด
๑๓.๓ ระยะที่ ๓ หลังกำรอบรม
สรุปและรายงานผลการดาเนินการอบรมให้ สสวท. และส่วนราชการที่รับผิดชอบทราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป
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๓๐

๑๔. แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำรับกำรอบรม
๑๔.๑ ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้ารับการอบรมโดยจัดทารายงาน ประมาณ 10 หน้า
ในประเด็นต่อไปนี้ ๑) สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒) คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ ๓) เกณฑ์ประเมินคุณภาพ (Scoring Rubrics) ๔) การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ๕) มาตรา ๒๒ – ๒๔ หมวด ๔ การจัดการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ๖) การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ๗) การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้
๑๔.๒ เข้ารับการอบรมตามเวลาที่กาหนด
๑๔.๓ ในกรณีจาเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้อานวยการหน่วยดาเนินการอบรม
โดยผ่านผู้บริหารการอบรมหรือวิทยากรประจากลุ่ม
๑๔.๔ ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมาย
๑๔.๕ ให้เกียรติวิทยากรและซักถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยคาที่สุภาพ
๑๔.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
๑๔.๗ ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ระหว่างเข้ารับการอบรม
๑๔.๘ ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยดาเนินการอบรม
๑๔.๙ ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ภำคผนวก
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ภำคผนวก ก.
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๓๕

รำยละเอียดหน่วยกำรเรียนรู้
หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
…………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ ๑ กำรประกอบวิชำชีพครู (จำนวน ๖ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของวิชำชีพ และกำรพัฒนำวิชำชีพครู
ระยะเวลำ ๔ ชั่วโมง
คำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้
ความส าคั ญ ของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ควบคุ ม เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
พระราชบัญญัติสภาครูฯ พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพที่สภาวิชาชีพครูฯ กาหนด และกรณีศึกษา การพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพื่อความก้าวหน้า
ในการประกอบวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
๔. สามารถนาแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพ
สำระของหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
๓. การพัฒนาวิชาชีพ
๔. กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
แนวกำรจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรม เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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๓๖

๔. การสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๕. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบกำรอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. สื่อเทคโนโลยี
กำรวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ทดสอบความรู้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ วินัยและกำรรักษำวินัยครู
ระยะเวลำ ๒ ชั่วโมง
คำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม)
หมวด ๖ ว่าด้วยวินัย และข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ หลักการในการรักษา
วินัย กรณีตัวอย่างความผิด และที่ไม่เป็นความผิด รวมทั้งระดับโทษการกระทาความผิด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยครู
๒. สามารถนาความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติวิชาชีพให้เป็นไปตามหลักการรักษาวินัยที่กฎหมาย
กาหนด
สำระของหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๖ ว่าด้วยวินัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. หลักการในการรักษาวินัย
๓. กรณีตัวอย่างความผิด และระดับโทษการกระทาความผิด
แนวกำรจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓๗

๔. การสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๕. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบกำรอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารประกอบการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม
๒. สื่อเทคโนโลยี
กำรวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ทดสอบความรู้
ส่วนที่ ๒ กำรพัฒนำสมรรถนะควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรวิเครำะห์มำตรฐำนหลัก สูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กำรสร้ำงหน่วยกำรเรียนรู้ กำรวัดผลและประเมินผล กำรพัฒนำ
คุ ณภำพผู้ เรี ยน ได้ อย่ ำงเหมำะสมกั บกำรปฏิ บั ติ งำนในหน้ ำที่ ค รู ผู้ ช่ ว ยหรื อ ครู บ รรจุ ใ หม่ สำระที่ ๓
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (๑๖ ชั่วโมง) ดังนี้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
ระยะเวลำ ๖ ชั่วโมง
คำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ โครงสร้างของหลักสูตร การวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรู้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบหลัก
สาคัญต่อการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ ก่อนนาไปสู่การจัดทาแผนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักที่สาคัญในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
๒. จัดทาหน่วยการเรียนรู้ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสาคัญในการจัดการเรียนรู้
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สำระของหน่วยกำรเรียนรู้
๑. มาตรา ๒๒-๒๔ หมวด ๔ การจัดการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒
๒. สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๔. การเขียนแผนการเรียนรู้
แนวกำรจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยี หรือสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้
๗. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบกำรอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
กำรวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ประเมินชิ้นงานตามวิทยากรกาหนด
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงครูเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมืออำชีพ
ระยะเวลำ ๕ ชั่วโมง
คำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้
เข้าใจความสาคัญ ของการจัดการเรียนรู้วิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้
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เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร การนาความรู้ที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ มาพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
๒. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการสอนอย่างครูมืออาชีพ
สำระของหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
๒. กระบวนการในการจัดการเรียนรู้
๓. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๔. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
แนวกำรจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การระดมความคิด การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การตอบคาถามในใบกิจกรรม
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
๗. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบกำรอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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กำรวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๒. ประเมินผลการทากิจกรรม
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ กำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ระยะเวลำ ๕ ชั่วโมง
คำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้
แนวคิดรูปแบบและวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ การประเมินผลการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียน การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถทาได้หลากหลายวิธี เช่น การสังเกต การทาชิ้นงาน
หรือโครงงาน การสอบ เครื่องมือที่นิยมใช้ในวัดผลประเมินผล คือ ข้อสอบซึ่งมีทั้งแบบเลือกตอบและเขียนตอบ
ทั้งนี้ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินจะต้องมีคุณภาพ จึงจะสามารถประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฯลฯ
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบ ซึ่งต้องตรวจสอบ 1) เชิงคุณภาพ โดย
ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนครู ร่วมกันพิจารณาและวิพากษ์ 2) เชิงสถิติ เพื่อตรวจสอบว่าข้อสอบนั้นมี
ความเหมาะสมในด้านอานาจจาแนกและความยาก เหมาะสมกับนักเรียนในระดับนั้นหรือไม่ ผลที่ได้จาก
การประเมินด้วยเครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ นอกจากจะทาให้รู้ถึงการเรียนรู้ที่แท้จริง หรือความก้าวหน้าของ
นักเรียนแล้ว ยังสามารถใช้ตรวจสอบการเรียนรู้ที่ยังบกพร่องของนักเรียนได้ เพื่อจะได้ใช้ในการปรับปรุงให้
ดีขึ้น และยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนของครู
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผล
๒. ฝึกสร้าง วิพากษ์วิจารณ์ และปรับปรุงแก้ไขข้อสอบ
๓. ตระหนักถึงความสาคัญของการวัดผลประเมินผลต่อการจัดการเรียนรู้
สำระของหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การสร้างข้อสอบเลือกตอบและเขียนตอบ
๒. การสร้างเกณฑ์ในการประเมินชิ้นงาน
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แนวกำรจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
๗. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้
๘. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สื่อประกอบกำรอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น ไฟล์ชิ้นงานโปรแกรมนาเสนอของนักเรียน
กำรวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. ผลการศึกษาด้วยตนเอง
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. ประเมินชิ้นงานตามวิทยากรกาหนด
๔. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๕. ทดสอบความรู้
ส่ ว นที่ ๓ กำรพั ฒ นำสมรรถนะกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ เ ทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ (๒๔ ชั่วโมง)
ดังนี้
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๖ กำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ระยะเวลำ ๒๔ ชั่วโมง
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๔๒

คำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้
สร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอดของสาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. สามารถวางแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. สามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเขียนแผนการสอนที่ใช้ทักษะกระบวนการและสื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำระของหน่วยกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การจัดการสารสนเทศ
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักการแก้ปัญหา
๔. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ใน
การทางาน
๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์
แนวกำรจัดกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาเอกสาร
๒. การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสาธิต การอภิปราย การนาเสนอผลงาน
๓. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. การฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ
๕. กิจกรรมสะท้อนความรู้สึก หรือเจตคติ
๖. การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง
๗. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีหรือสื่อการสอนตามสาระการเรียนรู้
๘. การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๓

สื่อประกอบกำรอบรม
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ หนังสือเรียน คู่มือครู เป็นต้น
๒. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตร
๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
กำรวัดผลและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอบรม
๒. ประเมินชิ้นงานตามวิทยากรกาหนด
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภำคผนวก ข.
๑.
๒.
๓.
๔.

โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการอบรม
แบบประเมินเวลาการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม
แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการอบรม
แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการอบรม
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๔๗

โครงสร้ำงคะแนน เกณฑ์กำรประเมินตำมหลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

ที่

รำยกำรประเมิน

๑. ผลการศึกษาด้วย
ตนเอง
๒. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
๓. ชิ้นงาน (งานเดี่ยว)
๔. การนาเสนอ
ผลงาน (งานเดี่ยว/
กลุ่ม)
๕. ผลงานกลุ่ม
๖. สรุปองค์ความรู้
(งานเดี่ยว/ กลุ่ม)
๗. การทดสอบความรู้
รวม
เกณฑ์ผ่ำนแต่ละ
ส่วนร้อยละ

ส่วนที่ ๑
การประกอบ
วิชาชีพครู
๖ ชั่วโมง
(ร้อยละ)

ส่วนที่ ๒
การพัฒนาสมรรถนะ
๑๖ ชั่วโมง
(ร้อยละ)
หน่วย ๓ หน่วย ๔ หน่วย ๕

ส่วนที่ ๓
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
๒๔ ชั่วโมง
(ร้อยละ)

-

-

-

๔

-

๓๐

๖

๒๑

๑๓

๔๕

-

-

-

-

-

๒๐

๑๒

๙

๑๓

๔๐

๒๐

๑๒

-

-

-

๒๕

-

-

-

-

๕
๑๐๐

๔

๓
๑๐๐

๓

๑๕
๑๐๐

๗๕

๗๕

๗๕

หมำยเหตุ : คะแนนเฉลี่ยส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรตามที่กาหนดไว้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔๘

แบบประเมินเวลำกำรอบรมของผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่.............
วันที่......................................................... ณ หน่วยดำเนินกำรอบรม.........................................................จังหวัด.................................
เวลำกำรอบรม จำนวน ๔๖ ชั่วโมง
ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลงชื่อ..............................................วิทยากรประจากลุ่ม (คนที่ ๑)

จำนวนเวลำที่เข้ำรับกำรอบรม คิดเป็นร้อยละ

ผลกำรประเมิน
(ผ่ำน/ ไม่ผ่ำน)

ลงชื่อ..............................................วิทยากรประจากลุ่ม (คนที่ ๒)

แบบกรอกคะแนนผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่.............
วันที่........................................... ณ หน่วยดำเนินกำรอบรม.....................................................................จังหวัด........................................

รวม

ผลการศึกษาด้วยตนเอง

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การนาเสนอผลงาน (งานเดีย่ ว/ กลุ่ม)

ผลงานกลุม่

การทดสอบความรู้

รวม

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การนาเสนอผลงาน (งานเดีย่ ว/ กลุ่ม)

การทดสอบความรู้

๒๐

๒๕

๕

๑๐๐

๔

๔๐

๓๔

๑๒

๑๐

๑๐๐

๔๕

๔๐

๑๕

ลงชื่อ..............................................วิทยากรประจากลุ่ม (คนที่ ๑)

๑๐๐

คะแนนจริงที่ได้ (ร้อยละ)

การทดสอบความรู้

๒๐

คะแนนรวม ๓ ส่วน

สรุปองค์ความรู้ (งานเดี่ยว/ กลุ่ม)

๓๐

รวม

ผลงานกลุม่

ชื่อ – สกุล

ส่วนที่ ๓

การนาเสนอผลงาน (งานเดีย่ ว/ กลุ่ม)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ

ส่วนที่ ๒

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ส่วนที่ ๑

๓๐๐

๑๐๐

ลงชื่อ..............................................วิทยากรประจากลุ่ม (คนที่ ๒)
๔๙

๕๐

แบบสรุปผลกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สำระที่ ๓ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รุ่นที่...............
วันที่........................................... ณ หน่วยดำเนินกำรอบรม.................................................................จังหวัด........................................
เวลำกำรอบรม

ผลกำรอบรมตำมหลักสูตร

ลงชื่อ..............................................วิทยากรประจากลุ่ม (คนที่ ๑)

ผลการประเมิน
(ผ่าน/ ไม่ผ่าน)

ส่วนที่ ๓
คะแนนที่ได้ร้อยละ

ส่วนที่ ๒
คะแนนที่ได้ร้อยละ

ผลการประเมิน
(ผ่าน/ ไม่ผ่าน)

คะแนนที่ได้ร้อยละ

ผลการประเมิน
(ผ่าน/ ไม่ผ่าน)

ชื่อ – สกุล

คิดเป็นร้อยละ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่

จานวนชั่วโมงที่เข้ารับ
การอบรม

ส่วนที่ ๑

ผลการประเมิน
(ผ่าน/ ไม่ผ่าน)

จำนวน ....... ชั่วโมง

เฉลี่ย

สรุปผลกำร

คะแนน

ประเมิน

๓ ส่วน

(ผ่ำน/

ได้ร้อยละ

ไม่ผ่ำน)

ลงชื่อ..............................................วิทยากรประจากลุ่ม (คนที่ ๒)

ภำคผนวก ค.
๑. ข้อสอบก่อนการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ข้อสอบหลังการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ สาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕๓

ข้อสอบก่อนกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
คำชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่องหมาย X ลงใน  ใน
กระดำษคำตอบ
ส่วนที่ 1 ประเมินสมรรถนะกำรประกอบวิชำชีพครู และส่วนที่ 2 ประเมินสมรรถนะครู จำนวน 30 ข้อ
(15 คะแนน)
1. ข้อใดเป็นอานาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก. กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ข. บรรจุและแต่งตั้งครู
ค. ออกและพักใบอนุญาต
ง. ถูกทุกข้อ
2. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีจรรยาบรรณได้ดังนี้
ก. ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
ข. ภาคทัณฑ์ ไล่ออก พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
ค. ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน ไล่ออก ปลดออก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
3. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ครูผู้ช่วยไม่ต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณของวิชาชีพมี 5 ด้าน
ค. มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ด้าน
ง. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะเป็นวิทยากรพิเศษ ไม่ตอ้ งมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
4. สภาวิชาชีพครู ฯ มีความสาคัญต่อครูมากที่สุดข้อใด
ก. ช่วยให้ครูมีฐานะทางสังคมดีขึ้น
ข. ช่วยให้ครูมีความสามัคคี
ค. สร้างเสริม พัฒนาครูและวิชาชีพครูให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ง. ช่วยในการต่อรองเกี่ยวกับสวัสดิการครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕๔

5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เลขบัตรประจาตัวสมาชิกคุรุสภามี 13 หลัก
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. ครู แพทย์ วิศวกร ทนายความ เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ง. ครูค้ายาเสพย์ติดให้โทษ เป็นคดีอาญา อาจผิดวินัย แต่ไม่ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. โทษทางวินัย มีอะไรบ้าง
ก. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
ข. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก
ค. ว่ากล่าวตักเตือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก
ง. ว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
7. การดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ง. กฎหมายอาญา
8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก. ไม่มีอายุความ
ข. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด
ค. ยอมความกันไม่ได้
ง. ถูกทุกข้อ
9. ระดับโทษกรณีที่ข้าราชการครูกระทาผิดวินัยกรณีทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการระดับใด
ก. ตัดเงินเดือน
ข. ลดขั้นเงินเดือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. ไล่ออก
10. การกระทาข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
ข. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ค. ไม่อุทิศเวลาแก่ราชการ
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการไม่ติดต่อกันสิบห้าวัน
11. ข้อใดถูกต้อง น้อยที่สุด เกีย่ วกับแนวการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
ก. ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
ข. การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญด้านความรู้
ค. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ง. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
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12. ข้อใดเป็นสมรรถนะที่สาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ก. ความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตและการใช้ทักษะ
เทคโนโลยี
ข. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
ทักษะเทคโนโลยี
ค. ความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการใช้ทักษะเทคโนโลยี
ง. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ทักษะชีวิต
และการใช้ทักษะเทคโนโลยี
13. ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี แต่ควร
ครอบคลุมให้ครบองค์ประกอบหลักใด
ก. การกาหนดหลักสูตรแกนกลาง เป้าหมายการเรียนรู้ การวัดผลการเรียนรู้
ข. การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
ค. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เกณฑ์การเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผล
ง. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ การวัดผลการเรียนรู้
14. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิจารณา ในการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ก. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ข. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
15. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ชั้นเรียนได้ถูกต้อง
ก. โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
ข. โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ค. คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
ง. คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
16. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างรายวิชา
ก. ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา
ค. สาระสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ น้าหนักคะแนน
ง. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
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17. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ศึกษา พ.ร.บ./ หลักสูตรแกนกลาง/ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา/ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/
จัดทาแผน
ค. ศึกษาในรายวิชาที่จะจัดทาเขียนหน่วยการเรียนรู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร/ โครงสร้างรายวิชา/ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
18. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ก. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนจัดทาหน่วยการการจัดการเรียนรู้
ข. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับจัดทาหน่วยการเรียนรู้
ค. จัดทาหน่วยการจัดการเรียนรู้ก่อนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องจัดทาหน่วยการเรียนรู้
19. ข้อความใดเป็นลักษณะสาคัญของเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อ (Jigsaw)
ก. การจัดสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้พูดและเสนอความคิดเห็น
ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วจัดกลุ่มความคิดที่มีอยู่ ซึ่งเป็น
การสังเคราะห์ความคิดเห็นร่วมกัน
ค. เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสาหรับการจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหา
จานวนมากและมีข้อจากัดเรื่องเวลา
ง. เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และพัฒนาพฤติกรรมทาง
สังคมในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน
20. “นายสมชาย ชอบกินหอยแครง แต่ปรากฏว่าหอยแครงที่เขานามาลวกนั้นมีโคลนอยู่ภายในตัวหอย
เขาต้องการแก้ปัญหานี้จึงได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วทดลองปฏิบัติ จนได้ข้อสรุปถึงวิธีการล้าง
โคลนออก ด้วยการที่เขาเป็นคนชอบแบ่งปันความรู้ จึงเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์ และเขายังสนใจที่จะหา
คาตอบอีกว่า เพราะเหตุใดจึงมีโคลนอยู่ภายในตัวหอย ทาให้เขาต้องพยายามที่จะค้นหาความรู้ต่อไป”
นายสมชายได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใด
ก. กระบวนการแก้ปัญหา
ข. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ค. กระบวนการสารวจและค้นหา
ง. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
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21. “นางสาวสมสวยได้รับงานจากหัวหน้ามาทา เธอได้วิเคราะห์งานและกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่
จาเป็น จากนั้นจึงได้วางแผนการดาเนินงานโดยเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์กับรายละเอียดที่ได้
วิเคราะห์ไว้ จนได้แนวทางดาเนินการที่ชัดเจน จากนั้นลงมือปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบปรับปรุงผลการ
ดาเนินการจนเป็นที่พอใจ แล้วนาผลงานส่งหัวหน้า” นางสาวสมสวยใช้กระบวนการใดในการทางานครั้งนี้
ก. กระบวนการแก้ปัญหา
ข. กระบวนการสารวจและค้นหา
ค. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ง. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
22. ทักษะใด ไม่ใช่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ก. เด็กชายเทคโนสามารถสร้างวีดิทัศน์ด้วยตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม
ข. เด็กหญิงชาญวจีนาเสนอโครงงานโดยใช้สื่อประกอบได้อย่างชัดเจน
ค. เด็กชายมโนใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกครั้ง
ง. เด็กหญิงคณิตฐาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะการคิดคานวณเป็นประจา
23. วิธีการใดที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ก. นักเรียนศึกษาแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แล้วสามารถระบุพิกัดของโรงเรียนได้
ข. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง จนได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
ค. นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาในการกาจัดขยะในชุมชน และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการรักษา
ความสะอาด
ง. ครูอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดภัยธรรมชาติ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง
การป้องกันที่อาจเกิดขึ้น
24. ข้อใดคือแนวคิดรวบยอดของมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
ก. ออกแบบการเรียนรู้ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ข. ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลที่หลากหลาย
ค. ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลที่หลากหลาย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลที่หลากหลาย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเมินค่าผลงาน
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25. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของกรณีศึกษา เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ก. มีการวิจัยและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข. ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ค. มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
ง. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
26. การจัดกิจกรรมในรูปแบบใดที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มากที่สุด
ก. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วนามาสรุปเป็นรายงาน พร้อมแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
ข. ครูสาธิตการใช้ Google Earth การระบุพิกัดและตาแหน่งแล้วให้นักเรียนนาไปใช้ใน
การสารวจและรายงานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง
ค. นักเรียนไปสารวจแหล่งน้าเสียในชุมชนแล้วค้นหาวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อนาไปหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน
ง. ครูพานักเรียนทัศนศึกษาแหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้วนามาจัดทาเป็นวีดิทัศน์นาเสนอ
ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้ค้นพบ
27. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1. ครูสมศักดิ์ดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะ
2. ครูสมชายดาเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนนักเรียน
3. ครูสุทธินาผลการวัดและประเมินระดับชาติไปวางแผนการพัฒนาโรงเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่วางแผนพัฒนาโรงเรียนจากการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ก. ข้อ 1 และ ข้อ 3
ข. ข้อ 2 และ ข้อ 4
ค. ข้อ 1 และ ข้อ 2
ง. ข้อ 2 และ ข้อ 3
28. ข้อใดเป็นบทบาทสาคัญของครูในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก. ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ค. ใช้เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา
ง. ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีนวัตกรรม
29. ข้อความต่อไปนี้เป็นลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง ยกเว้นข้อใด
ก. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง
ข. ใช้การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนเท่านั้น
ค. วัดและประเมินผลไปพร้อม ๆ กับการเรียนการสอน
ง. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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30. คากล่าวในข้อใดถูกต้อง
ก. ผลจากการประเมินช่วยให้ครูผู้สอนนามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ข. การประเมินผลการเรียนรู้เน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลัก
ค. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรได้จากครูผู้สอนเท่านั้น จึงจะเป็นการประเมินที่แท้จริง
ง. การวัดและประเมินผลไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับหลักสูตร แต่ให้เน้นที่ตัวผู้เรียนเพียงอย่างเดียว
ส่วนที่ 3 ประเมินเกี่ยวกับเนื้อหำสำระวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวน 30 ข้อ (15 คะแนน)
31. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยจัดการการเงิน
ก. เอทีเอ็ม
ข. การสนทนาผ่านเครือข่าย
ค. การประชุมทางไกล
ง. การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
32. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้กลุ่มคนที่อยู่ในสถานที่ต่างกันสามารถพูดคุยหารือใน
กิจการงานได้
ก. เอทีเอ็ม
ข. การส่งอีเมล
ค. การประชุมทางไกล
ง. การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
33. การกระทาใด เป็นการจัดการสารสนเทศ
ก. ซ่อมจักรยาน
ข. จัดตู้เสื้อผ้า
ค. คานวณค่าใช้จ่าย
ง. ปลูกผัก
34. ทิพากร อยู่บ้านเลขที่ 50/150
จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อมูลชนิดใด
ก. ข้อความ
ข. ตัวเลข
ค. รูปภาพ
ง. วันที่
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35. หลังจากนาเข้าข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการจัดการสารสนเทศ คือข้อใด
ก. การประมวลผลข้อมูล
ข. การดูแลเก็บรักษาข้อมูล
ค. การแสดงผล
ง. การรวบรวมข้อมูล
36. การจัดเรียงข้อมูล เป็นการกระทาในขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศ
ก. การแสดงผล
ข. การนาเข้าข้อมูล
ค. การประมวลผลข้อมูล
ง. การดูแลเก็บรักษาข้อมูล
พิจำรณำกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 37-39
ผู้ใช้ป้อนข้อมูลหรือคาสั่งผ่านทาง........A............ ซึ่งข้อมูลหรือคาสั่งต่าง ๆ ที่รับเข้ามาจะ
ถูกนาไปเก็บไว้ที่..........B.......... จากนั้นจะถูกนาไปประมวลผลโดย........C............
หากมีคาสั่งให้แสดงผลลัพธ์หน้าจอ.............E.............จะสั่งให้นาข้อมูลจาก...........F...............
มาแสดงผลที่....................G.........................
หากมีคาสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์ ............H..........จะสั่งให้นาข้อมูลจาก...............J.............
มาเก็บในที่.........K..................
37. ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องในการเติมข้อความในช่อง A B และ C
ก. หน่วยรับเข้า หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
ข. หน่วยรับเข้า หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา
ค. หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา หน่วยส่งออก
ง. หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
38. ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องในการเติมข้อความในช่อง E F และ G
ก. หน่วยรับเข้า หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
ข. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา หน่วยส่งออก
ค. หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยส่งออก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจา
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39. ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องในการเติมข้อความในช่อง H J และ K
ก. หน่วยรับเข้า หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
ข. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล
ค. หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยส่งออก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา
พิจำรณำภำพหลักกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 40
หน่วยเก็บข้อมูล

A

B

D
ภาพแสดงหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์

40. จากภาพข้างต้น หน่วยใดอยู่ ณ ตำแหน่ง D
ก. หน่วยรับเข้า
ข. หน่วยความจา
ค. หน่วยประมวลผลกลาง
ง. หน่วยส่งออก
41. โครงงานสร้างบทเรียนสอนการอ่านโน้ตดนตรี จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. เกม
ข. จาลองทฤษฎี
ค. พัฒนาเครื่องมือ
ง. สื่อเพื่อการศึกษา
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42. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาโครงงาน คือข้อใด
ก. การจัดทาข้อเสนอ
ข. การจัดทาโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
43. ขั้นตอนใดกระทาถัดจากการจัดทาข้อเสนอโครงงาน
ก. การเขียนรายงาน
ข. การจัดทาโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
44. ขั้นตอนใด ต้องรวบรวมรายละเอียดและผลลัพธ์การทาโครงงานมาบันทึกเก็บไว้
ก. การเขียนรายงาน
ข. การจัดทาข้อเสนอโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
45. ขั้นตอนใด ต้องกาหนดกรอบแนวคิด ตารางกาหนดการ และระยะเวลาที่ต้องทางาน
ก. การเขียนรายงาน
ข. การจัดทาข้อเสนอโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
วิเครำะห์ปัญหำ “หำค่ำเฉลีย่ ของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 2 5 8 10 15” แล้วตอบคำถำม
ข้อ 46-47
46. ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ก. รับจานวน 5 จานวน
ข. ค่าเฉลี่ยของจานวน 2 5 8 10 15
ค. จานวนเต็ม 5 จานวนได้แก่ 2 5 8 10 15
ง. นาจานวนเต็ม 2 5 8 10 15 บวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 5
กา
รแก้ปัญหา(6 ข้อ)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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47. ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์กาหนด
ก. รับจานวน 5 จานวน
ข. ค่าเฉลี่ยของจานวน 2 5 8 10 15
ค. จานวนเต็ม 5 จานวนได้แก่ 2 5 8 10 15
ง. นาจานวนเต็ม 2 5 8 10 15 บวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 5
พิจำรณำขั้นตอนวิธีกำรหำปีอธิกสุรทินต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 48
ขั้นตอนวิธี การหาปีอธิกสุรทิน (ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ 29 วัน)
1. รับค่าปี พ.ศ.
2. ปี ค.ศ  ปี พ.ศ. - 543
3. ถ้ำ (ปี ค.ศ หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว) หรือ (ปี ค.ศ. นั้น หารด้วย 400 ลงตัว) ทำ
3.1 แสดงข้อความว่า เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
ไม่เช่นนั้น
3.2 แสดงข้อความว่า เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

48. ปี พ.ศ. ใดต่อไปนี้ เป็นปี อธิกสุรทิน
ก. 2543
ข. 2546
ค. 2550
ง. 2556
พิจำรณำขั้นตอนวิธีกำรหำวันเริ่มต้นของปีต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 49-51
ขั้นตอนวิธี การหาวันเริ่มต้นของปี
1. ปีที่กาหนด  รับค่าปี พ.ศ.
2. วันอาทิตย์  0, วันจันทร์1, วันอังคาร2, วันพุธ3, วันพฤหัสบดี4 , วันศุกร์5, วันเสาร์ 6
3. วันเริ่มต้นของปี  3 //(เป็นวันพุธ)
4. วนซ้ำ จาก (i=ปี พ.ศ. 2547) ถึง (ปีที่กาหนด-1)
4.1 ถ้ำ ปี พ.ศ. i มี 365 วัน ทำ
4.1.1 เพิ่มค่าวันเริ่มต้นของปีขึ้น 1 วัน
4.2 ไม่เช่นนั้น
4.2.1 เพิ่มค่าวันเริ่มต้นของปีขึ้น 2 วัน
5. แสดงข้อความ “วันเริ่มต้นของปีเป็นวัน”+ เศษจากการหาร วันเริ่มต้นของปี ด้วย 7
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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49. วันเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2548 คือวันใด
ก. วันศุกร์
ข. วันเสาร์
ค. วันอาทิตย์
ง. วันอังคาร
50. วันเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2549 คือวันใด
ก. วันศุกร์
ข. วันเสาร์
ค. วันอาทิตย์
ง. วันอังคาร
51. วันเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2552 คือวันใด
ก. วันอาทิตย์
ข. วันจันทร์
ค. วันอังคาร
ง. วันพุธ
พิจารณาขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 52-55
จ.
เริ่มต้น
ฉ. 1. กาหนด sum มีค่าเริ่มต้นเป็น 0
ช. ลเข้2.า กาหนด num มีค่าเริ่มต้นเป็น 1
ซ. 3. sum  sum + 1
ฌ. 4. ถ้ำ num เท่ากับ 3 ทำ
ญ.
4.1 num  num+5
4.2 sum  num-2
5. num  num +1
6. ถ้ำ num น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ทำ
6.1 กลับไปทาขั้นที่ 3
จบ
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52. เมื่อจบการทางาน num มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 9
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
53. เมื่อจบการทางาน sum มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 6
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
54. ถ้า sum มีค่าเริ่มต้น 2 เมื่อจบการทางาน num มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 9
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
55. ถ้าตัดข้อ 6 และ 6.1 เมื่อจบการทางาน num มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 6
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
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พิจารณาผังงานต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 56-58

56. เมื่อจบการทางาน ค่า sum มีค่าเท่าไร
ก. 1
ข. 3
ค. 8
ง. 10
57. เมื่อจบการทางาน ค่า i มีค่าเท่าไร
ก. 1
ข. 3
ค. 8
ง. 10
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58. ถ้าเปลี่ยน ค่า i  i+1 เป็น i  i+10 เมื่อจบการทางาน ค่า sum มีค่าเท่าไร
ก. 3
ข. 8
ค. 11
ง. 13
59. สมชายใช้โปรแกรมใด จัดเก็บข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรูปภาพ ของนักเรียนทั้งโรงเรียน
ก. ซอฟต์แวร์นาเสนอ
ข. ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร
ค. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
60. ศักดิ์ศรีจะใช้โปรแกรมใด ในการเก็บข้อมูลน้าหนักและส่วนสูงเพื่อนในห้อง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย
และสรุปผลเป็นแผนภูมิแท่ง
ก. ซอฟต์แวร์นาเสนอ
ข. ซอฟต์แวร์ประมวลคา
ค. ซอฟต์แวร์ตารางทางาน
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
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เฉลยข้อสอบก่อนกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

คำตอบ
ค
ก
ก
ค
ง
ก
ก
ง
ง
ข
ข
ก
ข
ง
ค
ข
ข
ค
ค
ข
ก
ง
ค
ค
ง
ค
ค
ข
ข
ก

ข้อที่
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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ข้อสอบหลังกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
คำชี้แจง จงเลือกคาตอบที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่องหมาย X ลงใน  ใน
กระดำษคำตอบ
ส่วนที่ 1 ประเมินสมรรถนะกำรประกอบวิชำชีพครู และส่วนที่ 2 ประเมินสมรรถนะครู จำนวน 30 ข้อ
(15 คะแนน)
1. สภาวิชาชีพครู ฯ มีความสาคัญต่อครูมากที่สุดข้อใด
ก. ช่วยให้ครูมีฐานะทางสังคมดีขึ้น
ข. ช่วยให้ครูมีความสามัคคี
ค. สร้างเสริม พัฒนาครูและวิชาชีพครูให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ง. ช่วยในการต่อรองเกี่ยวกับสวัสดิการครู
2. โทษทางวินัย มีอะไรบ้าง
ก. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
ข. ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก
ค. ว่ากล่าวตักเตือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก
ง. ว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก
3. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีจรรยาบรรณได้ดังนี้
ก. ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
ข. ภาคทัณฑ์ ไล่ออก พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
ค. ยกข้อกล่าวหา ตักเตือน ไล่ออก ปลดออก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
ก. ไม่มีอายุความ
ข. ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด
ค. ยอมความกันไม่ได้
ง. ถูกทุกข้อ
5. การกระทาข้อใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก. ไม่รักษาความลับของทางราชการ
ข. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ค. ไม่อุทิศเวลาแก่ราชการ
ง. ละทิ้งหน้าที่ราชการไม่ติดต่อกันสิบห้าวัน
6. ระดับโทษกรณีที่ข้าราชการครูกระทาผิดวินัยกรณีทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการระดับใด
ก. ตัดเงินเดือน
ข. ลดขั้นเงินเดือน
ค. ภาคทัณฑ์
ง. ไล่ออก
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7. ข้อใดเป็นอานาจหน้าที่ของคุรุสภา
ก. กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ข. บรรจุและแต่งตั้งครู
ค. ออกและพักใบอนุญาต
ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ครูผู้ช่วยไม่ต้องมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข. จรรยาบรรณของวิชาชีพมี 5 ด้าน
ค. มาตรฐานวิชาชีพมี 3 ด้าน
ง. ผู้ที่เข้ามาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาเป็นครั้งคราวในฐานะเป็นวิทยากรพิเศษ ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. เลขบัตรประจาตัวสมาชิกคุรุสภามี 13 หลัก
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ค. ครู แพทย์ วิศวกร ทนายความ เป็นวิชาชีพชั้นสูง
ง. ครูค้ายาเสพย์ติดให้โทษ เป็นคดีอาญา อาจผิดวินัย แต่ไม่ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
10. การดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ง. กฎหมายอาญา
11. ข้อใดถูกต้อง น้อยที่สุด เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
ก. ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
ข. การจัดการศึกษาต้องเน้นความสาคัญด้านความรู้
ค. ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
ง. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
12. ทักษะใด ไม่ใช่ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ก. เด็กชายเทคโนสามารถสร้างวีดิทัศน์ด้วยตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม
ข. เด็กหญิงชาญวจีนาเสนอโครงงานโดยใช้สื่อประกอบได้อย่างชัดเจน
ค. เด็กชายมโนใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เรียนมาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทุกครั้ง
ง. เด็กหญิงคณิตฐาได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะการคิดคานวณเป็นประจา
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13. ข้อใดเป็นสมรรถนะที่สาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ก. ความสามารถด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตและการใช้ทักษะ
เทคโนโลยี
ข. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
ทักษะเทคโนโลยี
ค. ความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้กระบวนการกลุ่ม
และการใช้ทักษะเทคโนโลยี
ง. ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้ทักษะชีวิต
และการใช้ทักษะเทคโนโลยี
14. ข้อใดคือวัตถุประสงค์หลักของกรณีศึกษา เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์
ก. มีการวิจัยและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ข. ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ค. มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย
ง. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
15. ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถพิจารณาเลือกออกแบบได้หลายวิธี แต่ควร
ครอบคลุมให้ครบองค์ประกอบหลักใด
ก. การกาหนดหลักสูตรแกนกลาง เป้าหมายการเรียนรู้ การวัดผลการเรียนรู้
ข. การกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
ค. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ เกณฑ์การเรียนรู้ และเครื่องมือวัดผล
ง. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ การวัดผลการเรียนรู้
16. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
ก. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนจัดทาหน่วยการการจัดการเรียนรู้
ข. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับจัดทาหน่วยการเรียนรู้
ค. จัดทาหน่วยการจัดการเรียนรู้ก่อนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ไม่จาเป็นต้องจัดทาหน่วยการเรียนรู้
17. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องพิจารณา ในการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้
ก. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ข. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
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18. ข้อใดเป็นการเรียงลาดับขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เข้าสู่ชั้นเรียนได้ถูกต้อง
ก. โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
ข. โครงสร้างรายวิชา คาอธิบายรายวิชา แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ค. คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้
ง. คาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
19. “นายสมชาย ชอบกินหอยแครง แต่ปรากฏว่าหอยแครงที่เขานามาลวกนั้นมีโคลนอยู่ภายในตัวหอย
เขาต้องการแก้ปัญหานี้จึงได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วทดลองปฏิบัติ จนได้ข้อสรุปถึงวิธีการล้าง
โคลนออก ด้วยการที่เขาเป็นคนชอบแบ่งปันความรู้ จึงเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์ และเขายังสนใจที่จะหา
คาตอบอีกว่า เพราะเหตุใดจึงมีโคลนอยู่ภายในตัวหอย ทาให้เขาต้องพยายามที่จะค้นหาความรู้ต่อไป”
นายสมชายได้ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใด
ก. กระบวนการแก้ปัญหา
ข. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ค. กระบวนการสารวจและค้นหา
ง. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
20. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างรายวิชา
ก. ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนรู้ เวลา
ข. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระสาคัญ เวลา
ค. สาระสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ น้าหนักคะแนน
ง. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้
21. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ก. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด/ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ศึกษา พ.ร.บ./ หลักสูตรแกนกลาง/ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา/ มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/
จัดทาแผน
ค. ศึกษาในรายวิชาที่จะจัดทาเขียนหน่วยการเรียนรู้จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร/ โครงสร้างรายวิชา/ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
22. ข้อความต่อไปนี้เป็นลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง ยกเว้นข้อใด
ก. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง
ข. ใช้การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนเท่านั้น
ค. วัดและประเมินผลไปพร้อม ๆ กับการเรียนการสอน
ง. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้
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23. ข้อความใดเป็นลักษณะสาคัญของเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบตัวต่อ (Jigsaw)
ก. การจัดสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนทุกคนได้พูดและเสนอความคิดเห็น
ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วจัดกลุ่มความคิดที่มีอยู่ ซึ่งเป็น
การสังเคราะห์ความคิดเห็นร่วมกัน
ค. เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสาหรับการจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหา
จานวนมากและมีข้อจากัดเรื่องเวลา
ง. เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และพัฒนาพฤติกรรมทาง
สังคมในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน
24. “นางสาวสมสวยได้รับงานจากหัวหน้ามาทา เธอได้วิเคราะห์งานและกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่
จาเป็น จากนั้นจึงได้วางแผนการดาเนินงานโดยเชื่อมโยงจากความรู้และประสบการณ์กับรายละเอียดที่ได้
วิเคราะห์ไว้ จนได้แนวทางดาเนินการที่ชัดเจน จากนั้นลงมือปฏิบัติตามแผนและตรวจสอบปรับปรุงผลการ
ดาเนินการจนเป็นที่พอใจ แล้วนาผลงานส่งหัวหน้า” นางสาวสมสวยใช้กระบวนการใดในการทางานครั้งนี้
ก. กระบวนการแก้ปัญหา
ข. กระบวนการสารวจและค้นหา
ค. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ง. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
25. วิธีการใดที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ก. นักเรียนศึกษาแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แล้วสามารถระบุพิกัดของโรงเรียนได้
ข. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง จนได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์
ค. นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาในการกาจัดขยะในชุมชน และรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการรักษา
ความสะอาด
ง. ครูอธิบายถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดภัยธรรมชาติ แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทาง
การป้องกันที่อาจเกิดขึ้น
26. คากล่าวในข้อใดถูกต้อง
ก. ผลจากการประเมินช่วยให้ครูผู้สอนนามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ข. การประเมินผลการเรียนรู้เน้นการประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเป็นหลัก
ค. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรได้จากครูผู้สอนเท่านั้น จึงจะเป็นการประเมินที่แท้จริง
ง. การวัดและประเมินผลไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับหลักสูตร แต่ให้เน้นที่ตัวผู้เรียนเพียงอย่างเดียว
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27. การจัดกิจกรรมในรูปแบบใดที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มากทีส่ ุด
ก. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วนามาสรุปเป็นรายงาน พร้อมแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม
ข. ครูสาธิตการใช้ Google Earth การระบุพิกัดและตาแหน่งแล้วให้นักเรียนนาไปใช้ใน
การสารวจและรายงานข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนตนเอง
ค. นักเรียนไปสารวจแหล่งน้าเสียในชุมชนแล้วค้นหาวิธีการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อนาไปหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน
ง. ครูพานักเรียนทัศนศึกษาแหล่งความรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้วนามาจัดทาเป็นวีดิทัศน์นาเสนอ
ความรู้ใหม่ที่นักเรียนได้ค้นพบ
28. ข้อใดคือแนวคิดรวบยอดของมาตรฐานและตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
ก. ออกแบบการเรียนรู้ วัดและประเมินผลที่หลากหลาย
ข. ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลที่หลากหลาย
ค. ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลที่หลากหลาย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
ง. ออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลที่หลากหลาย
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเมินค่าผลงาน
29. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1. ครูสมศักดิ์ดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นระยะ
2. ครูสมชายดาเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนนักเรียน
3. ครูสุทธินาผลการวัดและประเมินระดับชาติไปวางแผนการพัฒนาโรงเรียน
4. สานักงานเขตพื้นที่วางแผนพัฒนาโรงเรียนจากการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ก. ข้อ 1 และ ข้อ 3
ข. ข้อ 2 และ ข้อ 4
ค. ข้อ 1 และ ข้อ 2
ง. ข้อ 2 และ ข้อ 3
30. ข้อใดเป็นบทบาทสาคัญของครูในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก. ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ค. ใช้เพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเลื่อนชั้นหรือจบการศึกษา
ง. ใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีนวัตกรรม
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ส่วนที่ 3 ประเมินเกี่ยวกับเนื้อหำสำระวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จำนวน 30 ข้อ (15 คะแนน)
31. การจัดเรียงข้อมูล เป็นการกระทาในขั้นตอนใดของการจัดการสารสนเทศ
ก. การแสดงผล
ข. การนาเข้าข้อมูล
ค. การประมวลผลข้อมูล
ง. การดูแลเก็บรักษาข้อมูล
32. การกระทาใด เป็นการจัดการสารสนเทศ
ก. ซ่อมจักรยาน
ข. จัดตู้เสื้อผ้า
ค. คานวณค่าใช้จ่าย
ง. ปลูกผัก
33. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยจัดการการเงิน
ก. เอทีเอ็ม
ข. การสนทนาผ่านเครือข่าย
ค. การประชุมทางไกล
ง. การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
34. หลังจากนาเข้าข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการจัดการสารสนเทศ คือข้อใด
ก. การประมวลผลข้อมูล
ข. การดูแลเก็บรักษาข้อมูล
ค. การแสดงผล
ง. การรวบรวมข้อมูล
35. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้กลุ่มคนที่อยู่ในสถานที่ต่างกันสามารถพูดคุยหารือใน
กิจการงานได้
ก. เอทีเอ็ม
ข. การส่งอีเมล
ค. การประชุมทางไกล
ง. การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
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36. ทิพากร อยู่บ้านเลขที่ 50/150
จากสถานการณ์ข้างต้น ข้อความที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อมูลชนิดใด
ก. ข้อความ
ข. ตัวเลข
ค. รูปภาพ
ง. วันที่
พิจำรณำภำพหลักกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 37
หน่วยเก็บข้อมูล

A

B

D
ภาพแสดงหลักการทางานของระบบคอมพิวเตอร์

37. จากภาพข้างต้น หน่วยใดอยู่ ณ ตำแหน่ง D
ก. หน่วยรับเข้า
ข. หน่วยความจา
ค. หน่วยประมวลผลกลาง
ง. หน่วยส่งออก
38. ขั้นตอนใด ต้องกาหนดกรอบแนวคิด ตารางกาหนดการ และระยะเวลาที่ต้องทางาน
ก. การเขียนรายงาน
ข. การจัดทาข้อเสนอโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
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พิจารณาผังงานต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ 39-41

39. เมื่อจบการทางาน ค่า sum มีค่าเท่าไร
ก. 1
ข. 3
ค. 8
ง. 10
40. เมื่อจบการทางาน ค่า i มีค่าเท่าไร
ก. 1
ข. 3
ค. 8
ง. 10
41. ถ้าเปลี่ยน ค่า i  i+1 เป็น i  i+10 เมื่อจบการทางาน ค่า sum มีค่าเท่าไร
ก. 3
ข. 8
ค. 11
ง. 13
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พิจารณาขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ แล้วตอบคาถามข้อ 42-45
เริ่มต้น
1.
2.
3.
4.

กาหนด sum มีค่าเริ่มต้นเป็น 0
กาหนด num มีค่าเริม่ ต้นเป็น 1
sum  sum + 1
ถ้ำ num เท่ากับ 3 ทำ
4.1 num  num+5
4.2 sum  num-2
5. num  num +1
6. ถ้ำ num น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ทำ
6.1 กลับไปทาขั้นที่ 3
จบ

42. เมื่อจบการทางาน num มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 9
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
43. เมื่อจบการทางาน sum มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 6
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
44. ถ้า sum มีค่าเริ่มต้น 2 เมื่อจบการทางาน num มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 9
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
45. ถ้าตัดข้อ 6 และ 6.1 เมื่อจบการทางาน num มีค่าเท่าไร
ก. 2
ข. 6
ค. 15
ง. การทางานจะดาเนินไปไม่รู้จบ
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46. ศักดิ์ศรีจะใช้โปรแกรมใด ในการเก็บข้อมูลน้าหนักและส่วนสูงเพื่อนในห้อง เพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย
และสรุปผลเป็นแผนภูมิแท่ง
ก. ซอฟต์แวร์นาเสนอ
ข. ซอฟต์แวร์ประมวลคา
ค. ซอฟต์แวร์ตารางทางาน
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
พิจำรณำขั้นตอนวิธีกำรหำปีอธิกสุรทินต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 47
ขั้นตอนวิธี การหาปีอธิกสุรทิน (ปีที่เดือนกุมภาพันธ์ 29 วัน)
1. รับค่าปี พ.ศ.
2. ปี ค.ศ  ปี พ.ศ. – 543
3. ถ้ำ (ปี ค.ศ หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว) หรือ (ปี ค.ศ. นั้น หารด้วย 400 ลงตัว) ทำ
3.1 แสดงข้อความว่า เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน
ไม่เช่นนั้น

3.2 แสดงข้อความว่า เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน

47. ปี พ.ศ. ใดต่อไปนี้ เป็นปี อธิกสุรทิน
ก. 2543
ข. 2546
ค. 2550
ง. 2556
48. โครงงานสร้างบทเรียนสอนการอ่านโน้ตดนตรี จัดอยู่ในโครงงานประเภทใด
ก. เกม
ข. จาลองทฤษฎี
ค. พัฒนาเครื่องมือ
ง. สื่อเพื่อการศึกษา
49. ขัน้ ตอนใดกระทาถัดจากการจัดทาข้อเสนอโครงงาน
ก. การเขียนรายงาน
ข. การจัดทาโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘๐

พิจำรณำกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 50-52
ผู้ใช้ป้อนข้อมูลหรือคาสั่งผ่านทาง........A............ ซึ่งข้อมูลหรือคาสั่งต่างๆ ที่รับเข้ามาจะ
ถูกนาไปเก็บไว้ที่..........B.......... จากนั้นจะถูกนาไปประมวลผลโดย........C............
หากมีคาสั่งให้แสดงผลลัพธ์หน้าจอ.............E.............จะสั่งให้นาข้อมูลจาก...........F...............
มาแสดงผลที่....................G.........................
หากมีคาสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดดิสก์ ............H..........จะสั่งให้นาข้อมูลจาก.............J...............
มาเก็บในที่.........K..................
50. ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องในการเติมข้อความในช่อง A B และ C
ก. หน่วยรับเข้า หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
ข. หน่วยรับเข้า หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา
ค. หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา หน่วยส่งออก
ง. หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
51. ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องในการเติมข้อความในช่อง E F และ G
ก. หน่วยรับเข้า หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
ข. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา หน่วยส่งออก
ค. หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยส่งออก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยส่งออก หน่วยความจา
52. ข้อใดเป็นคาตอบที่ถูกต้องในการเติมข้อความในช่อง H J และ K
ก. หน่วยรับเข้า หน่วยความจา หน่วยประมวลผลกลาง
ข. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล
ค. หน่วยความจา หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยส่งออก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยเก็บข้อมูล หน่วยความจา
53. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาโครงงาน คือข้อใด
ก. การจัดทาข้อเสนอ
ข. การจัดทาโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘๑

พิจำรณำขั้นตอนวิธีกำรหำวันเริ่มต้นของปีต่อไปนี้ แล้วตอบคำถำมข้อ 54-56
ขั้นตอนวิธี การหาวันเริ่มต้นของปี
1. ปีที่กาหนด  รับค่าปี พ.ศ.
2. วันอาทิตย์  0, วันจันทร์1, วันอังคาร2, วันพุธ3, วันพฤหัสบดี4, วันศุกร์5, วันเสาร์ 6
3. วันเริ่มต้นของปี  3 //(เป็นวันพุธ)
4. วนซ้ำ จาก (i=ปี พ.ศ. 2547) ถึง (ปีที่กาหนด-1)
4.1 ถ้ำ ปี พ.ศ. i มี 365 วัน ทำ
4.1.1 เพิ่มค่าวันเริ่มต้นของปีขึ้น 1 วัน
4.2 ไม่เช่นนัน้
4.2.1 เพิ่มค่าวันเริ่มต้นของปีขึ้น 2 วัน
5. แสดงข้อความ “วันเริ่มต้นของปีเป็นวัน”+ เศษจากการหาร วันเริ่มต้นของปี ด้วย 7

54. วันเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2548 คือวันใด
ก. วันศุกร์
ข. วันเสาร์
ค. วันอาทิตย์
ง. วันอังคาร
55. วันเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2549 คือวันใด
ก. วันศุกร์
ข. วันเสาร์
ค. วันอาทิตย์
ง. วันอังคาร
56. วันเริ่มต้นของปี พ.ศ. 2552 คือวันใด
ก. วันอาทิตย์
ข. วันจันทร์
ค. วันอังคาร
ง. วันพุธ
57. ขั้นตอนใด ต้องรวบรวมรายละเอียดและผลลัพธ์การทาโครงงานมาบันทึกเก็บไว้
ก. การเขียนรายงาน
ข. การจัดทาข้อเสนอโครงงาน
ค. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ง. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘๒

วิเครำะห์ปัญหำ “หำค่ำเฉลีย่ ของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 2 5 8 10 15” แล้วตอบคำถำม
ข้อ 58-59
58. ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ก. รับจานวน 5 จานวน
ข. ค่าเฉลี่ยของจานวน 2 5 8 10 15
ค. จานวนเต็ม 5 จานวนได้แก่ 2 5 8 10 15
ง. นาจานวนเต็ม 2 5 8 10 15 บวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 5
59. ข้อใดคือสิ่งที่โจทย์กาหนด
ก. รับจานวน 5 จานวน
ข. ค่าเฉลี่ยของจานวน 2 5 8 10 15
ค. จานวนเต็ม 5 จานวนได้แก่ 2 5 8 10 15
ง. นาจานวนเต็ม 2 5 8 10 15 บวกเข้าด้วยกันแล้วหารด้วย 5
60. สมชายใช้โปรแกรมใด จัดเก็บข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรูปภาพ ของนักเรียนทั้งโรงเรียน
ก. ซอฟต์แวร์นาเสนอ
ข. ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร
ค. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ง. ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘๓

เฉลยข้อสอบหลังกำรอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่
สำระที่ 3 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

คำตอบ
ค
ก
ก
ง
ข
ง
ค
ก
ง
ก
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ง
ข
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ง
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ข
ข
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ข
ค
ก
ค
ก
ค
ค
ค
ข

ข้อที่
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะกรรมการโครงการ
โครงการพัฒนาชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
1. ผู้อานวยการ สสวท. (นางพรพรรณ ไวทยางกูร)
2. ผู้อานวยการ สคบศ. (นางสาวนฤมล ไทยวิรัช)
3. นางดวงสมร คล่องสารา
4. นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิ์สว่าง
5. นายดุสิต สังข์ร่วมใจ
6. นายประสงค์ เมธีพินิตกุล
7. นางชมัยพร ตั้งตน
8. นายราม ติวารี
9. นางสาวสุพรรณี ชาญประเสริฐ
10. นางสาววนิดา ธนประโยชน์ศกั ดิ์
11. นายสุพจน์ วุฒิโสภณ
12. นางเบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ
13. นางสาวกุศลิน มุสิกุล
14. นายสมเกียรติ เพ็ญทอง
15. นายวัฒน วัฒนากูล
16. นายวิสูตร ปฐมโรจนฤทธ์
17. นางสาวสรัสวดี มุสิกบุตร
18. นางจิรัฐ อนุเชิงชัย
19. นางสาวสุนทรี ไกรกาบแก้ว
20. นายโชคชัย อัศวินชัย
21. นางสาวทิพย์วรรณ สุดปฐม
22. นางสาวโศจิวัจน์ เสริฐศรี
23. นางสาวนิอร ภูรัตน์
24. นางสาวรัชนีกร กลิ่นหอมหวล
25. นางสาวกชพร วงศ์สว่างศิริ
26. นางสาวยุวรีย์ พันทวีศักดิ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

